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Voorspoedige nuwe jaar! Ek hoop regtig jy gaan ‘n fantastiese jaar hê. 

Ek hoop jy het net so lekker vakansie gehou soos ek. My vakansie was 

heerlik. Dit het nou opgehou met Vanwyk en Lindie se troue, my 

jongste kind. Mag jou jaar net so geseënd wees soos wat myne begin 

het.  Ek vertrou regtig dat die Here ons in hierdie jaar op wonderlike 

maniere gaan seën, gaan leer en saam gaan gebruik.  

 

Die tema vir hierdie eerste kwartaal is:  “’Ek en my huis”. Ek en my 

huis, ons sal die Here dien.  

 

 Ons gaan aan ons gesinne aandag gee in hierdie eerste tyd.  

 Aan ons persoonlik, hoe dien ‘n mens die Here,  

 Aan ons gesamentlik, hoe dien ons die Here 

 Aan ons huwelike, hoe dien ons die Here saam  

 Aan ons as ‘n geloofsgemeenskap, hoe dien ons saam die Here.  

 

Moet dit nie mis nie. Dit gaan jou lewe impakteer en verander! 

 

Eerskomende Sondag skop ons af – die kinders registreer by “Ants” 

en dis ‘n baie lekker en belangrike Sondag vir ons almal om by te woon. 

Ek nooi jou om dit asseblief nie te mis nie.  
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Volgende Sondag is ons Internasionale leiers van All Nations hier. Mary 

Ho, ons nuwe wêreld leier, is die prediker. Sal julle asseblief moeite 

doen om hierdie diens by te woon. Ons internasionale leierspan is vir 

ons baie spesiaal.  

 

Wat word van “It’s time”?  Ja natuurlik, “It is time”.  Dis ‘n tema wat 

die Here vir ons gegee het, dat dit tyd is om saam te bid. Ons gaan in 

elke erediens ruim geleentheid gee vir gebed asook by al die ander 

kere wat ons saam bymekaar kom om die Here se aangesig te soek.  

 

Mag die Here jou seën en ons sien uit na ‘n lekker jaar. 

 

Groete 

Gerhard 

 

 

15 Jan - Gehard Barnard en Letsie de Beer 

22 Jan - Mary Ho - Internasionale All Nations leier 

29 Jan - Gerhard Barnard (English Service) 

 

Kom registreer asseblief jou kind vir kinderkerk op Sondag 15 en 22 

Januarie vanaf 09:00 in die Saal. Koste beloop R120 per kind (babas 

uitgesluit). Vir enige navrae kontak gerus vir Letsie de Beer 063 691 

5168. Die Ants span sal ook op hierdie oggende beskikbaar wees om 

enige vrae te beantwoord. 
 

 

 


